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Como resultado de las articulaciones del Grupo
de Investigación Arte, Cultura e Sociedade no Mundo 

Ibérico (séculos XVI a XIX) [Diretório CNPq/ PROPESQ-
UFPB], este libro busca traer al público nuevos enfoques 

sobre el Barroco en la América portuguesa, buscando 
resaltar temas de áreas generalmente consideradas 

“periféricas” en este campo, como la costa del actual 
Noreste brasileño o el norte de la antigua Capitanía de 

Minas, con énfasis en Arraial do Tijuco, hoy Diamantina, 
y también en el interior del actual estado de São 

Paulo, tan poco abordado por los expertos, analizando 
variadas cuestiones, como los modelos iconográ icos e 

las in luencias artísticas que circulaban en la colonia.
Organizada por Carla Mary S. Oliveira y André Cabral 
Honor, esta publicación reúne textos de reconocidos 

investigadores, vinculados a universidades públicas e 
instituciones de investigación brasileñas en Paraíba, Río 

Grande del Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahía, Minas 
Gerais , São Paulo y Brasilia.

Universo Barroco Iberoamericano es otro 

producto de la matriz Enredars. Creado para 

gestionar los contactos del CEIBA (Centro 

de Estudios del Barroco Iberoamericano) a 

través de una red. Ésta facilita la difusión de 

la actividad de los centros e investigadores 

asociados. Con ese mismo in se ha generado 

la colección de libros, que pretende 

contribuir a la renovación de los estudios 

del Ibero-barroco.

La matriz Enredars contribuye al conocimien-

to y la difusión del patrimonio cultural ibe-

roamericano, utilizando los medios tecnológi-

cos y de la comunicación oportunos.  Tiene su 

propia producción editorial en la con luencia 

de las diversas líneas de investigación que está 

promoviendo. Son cuatro las colecciones en 

las que se organiza esta cuidada delección de 

textos: Documentos RedAVI, Cuadernos el Aula, 

Universo Barroco Iberoamericano y Visibilia 

PCI.
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A hagiografia de Santa Teresa de Ávila no arcaz do convento
dos carmelitas descalços em Salvador (Bahia, Brasil)

Roberta Bacellar Orazem
Secretaria de Educação, do Esporte e da Cultura do Estado de Sergipe, Brasil
roberta_bacellar@yahoo.com.br
https://orcid.org/0000-0002-1316-3904

Neste trabalho, iremos estudar dezesseis pinturas que decoram 
a parte superior do arcaz1, que compõe a sacristia da igreja do 
Convento de Santa Teresa, da cidade de Salvador (Bahia/ Brasil).

Primeiramente, será feita uma breve contextualização 
histórica, situando temporal e espacialmente o conjunto pictórico 
da sacristia dos carmelitas descalços. Para isso, iremos mencionar 
a atuação desses religiosos no período colonial no Brasil e 
apresentar a arquitetura e arte do Convento de Santa Teresa. 

Posteriormente, vamos identifi car a iconografi a do conjunto 
pictórico, na tentativa de desvendar as narrativas relacionadas a 
hagiografi a de Santa Teresa de Ávila (também conhecida como 
Santa Teresa de Jesus), além de apontar a infl uência do estilo 
barroco contrarreformista.

Em nossos trabalhos de análise iconográfi ca, sempre 
adotamos a metodologia proposta por Panofsky, realizada em 
três níveis: 1) descrição pré-iconográfi ca, com a identifi cação 
das formas e identifi cações das relações como acontecimentos 
ou como qualidades expressionais, chamado como mundo dos 
motivos artísticos; 2) iconográfi ca, com a ligação dos motivos 
artísticos e as combinações, composições com assuntos e 
conceitos, manifestos em imagens, estórias e alegorias; 3) 
iconológica, com a apreensão de métodos de composição ou 
signifi cação iconográfi ca2. Neste trabalho, iremos identifi car as 
temáticas específi cas e os elementos de cada pintura de forma 
mais direta, uma vez que já sabemos que as imagens remetem a 
uma cena ou a um atributo de Santa Teresa de Ávila, formando 
um grande conjunto hagiográfi co.

Para auxiliar a leitura iconográfi ca, vamos utilizar 
referências de livros escritos por Santa Teresa de Jesus, 
principalmente, a autobiografi a Livro da Vida. Além disso, iremos 

1. Arcaz é um armário grande com gavetões, tipo uma cômoda, que é usado para guardar paramentos 
em igrejas, por esse motivo, é um móvel típico de sacristia.

2. PANOFSKY, Erwin. Significado das artes visuais. São Paulo: Perspectiva, 2007.

Introdução
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comparar as pinturas do arcaz com gravuras barrocas europeias, 
principalmente, com a série ofi cial de gravuras de Santa Teresa, 
produzida em 1613 por Cornelius Galle e Adriaen Collaert, 
a fi m de realizarmos uma identifi cação das simbologias e das 
narrativas da vida de Santa Teresa de Ávila e do estilo artístico 
daquele conjunto pictórico.

Os carmelitas descalços eram religiosos reformados da Ordem do 
Carmo, que seguiam regras mais restritas e rígidas, organizadas 
por Santa Teresa de Ávila (1515-1582) e São João da Cruz (1542-
1591) no século XVI na Espanha, com base na Contrarreforma 
da Igreja Católica (durante o Concílio de Trento – de 1545 
a 1563). Mesmo após a morte de Santa Teresa, os carmelitas 
descalços continuaram fundando conventos reformados 
femininos e masculinos na Espanha. Em 1581, os descalços 
receberam autorização Papal para se separarem da Ordem do 
Carmo tradicional. A partir dessa mesma data, esses religiosos 
começaram a fundar conventos no Reino português, incluindo o 
território de Portugal e terras além-mar3. Os carmelitas descalços 
portugueses fi xaram moradia na cidade de Salvador (Bahia) em 
1665 e em Olinda (Pernambuco) em 16864. No Brasil colonial, 
atuaram nesses dois conventos masculinos, e em missões 
indígenas5 no Rio São Francisco, por exemplo, e fundaram um 
3. TEIXEIRA, Joaquim. A Reforma Teresiana em Portugal: Congresso Internacional, 2015. Marco de 

Canaveses: Edições Carmelo, 2015, p. 23-29.
4. “Os religiosos carmelitas descalços da Ordem de Santa Thereza, chegados à Bahia em 1663, em 

virtude da autorização régia de 25 de junho de 1665, deram começo à fundação do seu convento 
na Bahia, por meio de esmolas e donativos obtidos dos fiéis”. MORAES, Alexandre de Mello. 
Chronica Geral do Brazil. Tomo I. Rio de Janeiro: B. L. Garnier, 1886, p. 388. Jornal eletrônico 
Novo Milênio. Disponível em: <http://www.novomilenio.inf.br/baixada/bslivros05a18.htm>. Acesso 
em: 16 abr. 2019.

5. Sobre a atuação dos carmelitas descalços nas missões indígenas, no contexto da Junta das 
Missões da Bahia no século XVIII, ver documentos avulsos digitalizados pela Coleção Projeto 
Resgate, sessão Bahia, do Arquivo Histórico Ultramarino – AHU, Cx. 3, D. 334; Cx. 116, D. 9.017; Cx. 
155, D. 11.814; entre outros.

O Convento de Santa 
Teresa em Salvador 
(Bahia/ Brasil)
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convento feminino na cidade do Rio de Janeiro no século XVIII6.
Atualmente, o Convento de Santa Teresa da cidade 

de Salvador abriga o Museu de Arte Sacra da Bahia, sendo 
administrado pela Universidade Federal da Bahia em acordo 
com a Arquidiocese de Salvador e com outras entidades católicas 
baianas. As peças do acervo do Museu são do antigo convento dos 
carmelitas descalços, além de possuir cerca de cinco mil peças 
religiosas, de diversas procedências de espaços civis e religiosos 
baianos, datadas dos séculos XVI-XIX7.

Sobre a fundação do Convento de Santa Teresa em Salvador, 
houve a autorização aos carmelitas descalços para fi xarem moradia 
na igreja do Desterro em Salvador, que foi registrada na carta 
régia de 25 de junho de 1665. Porém, aqueles religiosos decidiram 
morar em outro local, em um pequeno convento (hospício) na 
ladeira da Preguiça, que estava em construção inicial em outubro 
de 1665. Nesta data, alguns funcionários reais relataram que o Rei 
havia autorizado um empréstimo aos teresianos para a compra 
de materiais para a construção do novo convento8. Em 1667, os 
carmelitas descalços já estavam fi xados com seu convento na 
ladeira da Preguiça, que se localizava fora dos muros da cidade de 
Salvador, próximo ao convento de São Bento9. Em 1698, o abade 
beneditino Frei Ruperto de Jesus proferiu um sermão durante a 

6.  Afirmar, com detalhes, sobre a atuação dos carmelitas descalços e, mais ainda, sobre a produção 
artística e arquitetônica do Convento de Santa Teresa em Salvador é uma tarefa desafiadora, 
pois os documentos daquele convento foram retirados ou danificados, provavelmente, depois da 
expulsão daqueles religiosos em junho de 1840. Há documentos sobre os carmelitas descalços no 
Arquivo Histórico Ultramarino, além de transcrições de documentos em compêndios de história 
e em livros de memória produzidos no século XIX, por exemplo, cujas informações podem traçar 
alguns indícios sobre a atuação dos reformados teresianos no período colonial e imperial. Mesmo 
assim, poucos pesquisadores escreveram sobre os carmelitas descalços, segue os trabalhos já 
publicados: CALDERÓN, Valentin. Biografia de um monumento: o antigo convento de Santa Teresa 
da Bahia. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 1970. LINS, Eugênio de Ávila. “Arquitetura 
carmelitana: Convento de Santa Teresa da Bahia”. In: GUIMARÃES, Francisco de Assis Portugal. 
Museu de Arte Sacra: Universidade Federal da Bahia. Salvador: Impressão Bigraf, 2008, p. 31-35. 
LEÓN, Fernando Antônio Dantas Ponce de. Carmelitas Descalços –Terésios – em Pernambuco: 
Padroado e vida conventual. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 1996. LEÓN, Fernando 
Antônio Dantas Ponce de. Carmelitas Descalços no Pernambuco colonial. Recife: Universidade 
Federal de Pernambuco, 2002.

7. GUIMARÃES, Francisco de Assis Portugal. Museu de Arte Sacra..., op. cit., p. 25.
8.  “Portaria que se passou aos Religiosos Carmelitas descalços. Porquanto El-Rei meu Senhor me 

ordenou por carta de 25 de junho de 1665 que por haverem os Religiosos Carmelitas, descalços, 
desistido do sítio, e ermida de Nossa Senhora do Desterro em que haviam de fazer seu hospício; 
terá contentamento que em seu lugar lhe desse outro. E porque tem elegido o que chamam da 
Preguiça, que por ser tão limitado necessita de muitas coisas, para se fazer capaz de poderem 
assistir nele. O Provedor-mor da Fazenda Real lhe mande dar por conta dela toda a pregadora 
necessária e algum tabuado para as celas, e oficiais do dito hospício [pequeno convento]. E por 
esta se fará despesa ao Tesoureiro Geral na forma costumada. Bahia e Outubro de 1665 [sic]. O 
Conde de Óbidos”. Brasil. Arquivo Nacional. Documentos Históricos. Biblioteca Nacional. Rio de 
Janeiro: Augusto Porto e Cia., 1929, p. 273-274. Disponível em: <http://memoria.bn.br>. Acesso 
em: 15 abr. 2019.

9. SILVA, José Justino de Andrade e. Collecção Chronologica da Legislação Portugueza: 1675-1683 e 
Suplemento à Segunda Série 1641-1683. Lisboa: Imprensa de F. X. de Souza, 1857, p. 45. Disponível 
em: <http://www.governodosoutros.ics.ul.pt>. Acesso em: 15 abr. 2019.
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celebração de inauguração da igreja dos descalços de Salvador10.
Sendo assim, compreendemos que o convento de Santa 

Teresa de Salvador foi sendo construído, aos poucos, ao longo 
da segunda metade do século XVII e já estava pronto no início 
do século XVIII. Esse complexo conventual tem características 
de arquitetura e arte tipicamente barrocas como, por exemplo: a 
fachada da igreja assemelha-se com as fachadas de algumas igrejas 
jesuítas na Europa, e esses religiosos serviram de inspiração para 
os carmelitas reformados; a planta da igreja segue uma simetria 
típica do Barroco, bastante replicada em igrejas coloniais 
brasileiras. Contudo, há alguns exemplares de altares laterais em 
estilo Neoclássico, comprovando que a igreja foi reformada no 
século XIX.

Desde as primeiras fundações de conventos descalços 
realizadas por São João da Cruz e Santa Teresa de Jesus na 
Espanha, no século XVI, foram impostas exigências e restrições, 
que foram registradas em livros autobiográfi cos daquela 
Santa e nas Constituições dos carmelitas descalços, no intuito 
de regulamentar e austerizar as casas religiosas11. Algumas 
características no edifício dos carmelitas descalços da Bahia 
atestam a severidade da Ordem calçada, como o teto da igreja 
que não tem pintura, denotando que, embora fosse um complexo 
barroco monumental, podia transmitir simplicidade e discrição.

Aliás, esse era o modo de vida dos descalços, deveriam 
viver dentro do convento a maior parte do tempo, enclausurados 
em meditação e oração, e sem muito luxo. No convento da Bahia, 
há alguns elementos raros em igrejas barrocas no Brasil, que são 
pequenas aberturas nas paredes do convento e nos confessionários 
laterais da igreja, que permitiam somente um limitado contato 
visual e a passagem somente das mãos, favorecendo um 
distanciamento entre os religiosos e os visitantes do convento12. 
Na teoria, os religiosos descalços não deveriam ter contato com o 
mundo exterior, porém, na prática, essa severa restrição não deve 
ter sido tão seguida à risca na Bahia colonial, haja vista que alguns 

10. LINS, Eugênio de Ávila. “Arquitetura carmelitana...”, op. cit., p. 34.
11. O arquiteto Eugênio Lins comentou algumas recomendações da Reformadora do Carmo: 

“Nenhuma ordem religiosa da Época Moderna imprimiu um sentido tão monacal a suas 
construções como os carmelitas descalços, precisamente nos séculos XVI e XVII. Significativos 
são os textos de Santa Teresa, em obra Caminho da Perfeição, ao prescreverem que a casa 
carmelitana deveria ser ‘pobre e pequena’, assim como ao questionar a serventia dos edifícios 
grandes e luxuosos, já que todos seriam destruídos no dia do Juízo Final. Em suas Constituições 
para reforma das descalças, a Santa pediu que em suas casas não houvesse coisas ‘curiosas’ 
e que fossem pequenas e com peças baixas. Moderação e austeridade para suas casas são a 
tônica da fala teresiana”. LINS, Eugênio de Ávila. “Arquitetura carmelitana...”, op. cit., p. 32.

12. No convento de Santa Teresa da cidade do Rio de Janeiro, das carmelitas descalças, templo 
religioso fundado no século XVIII, ainda hoje as religiosas vivem em estrita clausura, reclusas 
dentro do convento desde o dia em que tomam o hábito até sua morte. É possível que algum 
leigo ou religioso visite o convento e converse com as freiras, mas há elementos arquitetônicos 
que servem como barreira, favorecendo o distanciamento necessário entre as carmelitas e os 
visitantes.
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deles circulavam fora de seus conventos, pois foram arcebispos, 
padres visitadores e missionários de índios.

São diversos os elementos artísticos de estilo Barroco 
no convento de Santa Teresa de Salvador, possuindo um 
vasto repertório de pintura, escultura, cantaria, mobiliário e, 
principalmente, de azulejos portugueses. Por ser a padroeira da 
igreja e matriarca dos descalços, a imagem de Santa Teresa de 
Jesus é o foco principal, mas, também, há imagens de São João 
da Cruz, Nossa Senhora do Carmo, e dos Profetas fundadores da 
Ordem do Carmo, Elias e Eliseu. A maioria dos quadros mostram 
cenas da vida de Santa Teresa de Ávila, enfatizando seus atributos 
maiores como doutora da Igreja e mística, e outros quadros 
apresentam a Santa ao lado de São João da Cruz, sendo este um 
parceiro, conselheiro ou mestre.

Acima do arcaz da sacristia da igreja do convento de Santa 
Teresa de Salvador, decorando o móvel, há dezesseis pinturas 
de pequenas dimensões, sendo doze em formato retangular no 
sentido horizontal e quatro no formato retangular no sentido 
vertical, estas em tamanho menor do que as outras doze. Todas 
as pinturas formam um grande conjunto pictórico emoldurado. 
As molduras são profusamente decoradas com talha fi tomórfi ca, 
com decoração de folhas de acanto, por exemplo, e com curvas e 
contracurvas, elementos típicos do Barroco. Além das pinturas, 

Pinturas do Arcaz 
da Sacristia da 

Igreja Conventual

Fig. 1. Arcaz da sacristia do 
Convento de Santa Teresa, 

Salvador, Bahia, Brasil.
Fonte: acervo pessoal, 

Roberta B. Orazem, 2009.
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existe um grande crucifi co no centro do armário, unindo o 
conjunto de oito pinturas da direita e oito pinturas da esquerda. 
Todo o conjunto do armário está sobreposto em uma das paredes 
da sacristia, isso quer dizer que foi planejado para aquele espaço. A 
parte inferior do móvel parece uma cômoda, pois possui diversas 
gavetas pequenas nas quais cada carmelita descalço guardava 
seus paramentos litúrgicos pessoais, possuindo fechadura ou 
puxadores arredondados.

Os elementos decorativos comprovam que se trata de um 
armário sóbrio de madeira em estilo barroco, típico do século 
XVII, porém, acreditamos que as pinturas podem ser do primeiro 
quartel do século XVIII. A igreja foi fi nalizada no fi nal do 
século XVII, mas era comum que os elementos artísticos fossem 
produzidos, aos poucos, com a ajuda de patrocinadores13. Além 
disso, geralmente, o armário de madeira era realizado por um 
entalhador e as pinturas eram encomendadas a um pintor, então, 
ambos foram parte de um mesmo projeto, mas com elementos 
executados por diferentes artesãos.

Por estarem situadas na sacristia da igreja conventual, 
o acesso às pinturas era limitado aos carmelitas descalços ou a 
algum outro religioso que as visitasse, portanto não eram imagens 
direcionadas ao público leigo cristão, e sim a uma elite religiosa 
que já conhecia tanto a literatura como as gravuras da ordem 
carmelita. Seu tema principal é a hagiografi a de Santa Teresa 
de Ávila. Na Figura 2 é discriminada a disposição das dezesseis 
imagens, estando oito colocadas ao lado direito e oito ao lado 
esquerdo do Cristo crucifi cado:

13. Por exemplo, em documentação datada de 1755, os carmelitas descalços encomendaram a 
produção de quatro pinturas a óleo para o claustro do convento de Salvador, com cenas da Paixão 
de Cristo. LINS, Eugênio de Ávila. “Arquitetura carmelitana...”, op. cit., p. 34.
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Fig. 2. Pinturas à esquerda 
e à direita, sobre o arcaz da 
sacristia, Convento de Santa 
Teresa, Salvador, Bahia, 
Brasil.
Fonte: acervo pessoal, 
Roberta B. Orazem, 2009.



58

O Barroco na América Portuguesa: Novos Olhares

Cada cena tem uma iconografi a distinta, embora algumas 
façam parte de um conjunto temático específi co. Vejamos, a 
seguir, os temas de cada uma: 1 – Teresa e seu irmão vão à terra 
dos mouros para serem mártires (cena de santidade); 2 – Retrato 
de Santa Teresa com seus maiores atributos místicos (cena da 
efígie verdadeira); 3 – A primeira conversão de Santa Teresa; 
4 – Santa Teresa recebe o martírio do cravo de Jesus Cristo 
Ressuscitado na presença de anjos (cena mística do casamento 
com Jesus); 5 – “Esta, que deste a mim, Deus meu”: a mensagem 
do Cristo a Teresa, na presença de anjos e de Deus (cena mística 
do casamento com Jesus); 6 – Teresa tem a visão da Santíssima 
Trindade (cena mística); 7 – Êxtase maior ou transverberação 
de Santa Teresa (cena mística); 8 – Visão do Cristo da coluna 
(cena mística da Paixão de Cristo); 9 – São João da Cruz tem 
a visão do Cristo em martírio na presença de Teresa e outra 
monja carmelita (cena mística da Paixão de Cristo); 10 – Teresa 
tem a visão do martírio dos Padres da Companhia de Jesus 
(cena de santidade e da Contrarreforma); 11 – Teresa tem a 
visão dos soldados espanhóis cristãos lutando contra os mouros 
muçulmanos (cena de santidade e da Contrarreforma); 12 – A 
andarilha: Teresa e outras monjas carmelitas viajam pela Espanha 
fundando conventos (cena da Reforma do Carmo descalço); 
13 – Comunhão milagrosa de Santa Teresa com São Pedro de 
Alcântara (cena de santidade); 14 – Teresa tem a inspiração da 
Pomba do Espírito Santo em sua cela, enquanto escrevia (cena 
mística); 15 - Entrega espiritual de Santa Teresa e Jesus Cristo 
(cena mística do casamento com Jesus); 16 – Teresa intercede 
milagrosamente pelo seu sobrinho (cena de santidade).

Confrontaremos as pinturas do arcaz do convento de Salvador com 
algumas imagens, principalmente, com a série ofi cial de gravuras 
da Santa, feitas por Cornelius Galle e Adriaen Collaert em 1613, 
que foi encomendada pelos carmelitas descalços para ajudar no 
processo de beatifi cação de Teresa14. Concomitantemente, vamos 
comparar tais pinturas com outras gravuras europeias barrocas 
da Santa carmelita. Além disso, algumas referências biográfi cas 
de Teresa de Jesus serão elucidadas, a fi m de se comprovar as 
narrativas presentes nas imagens em estudo.

A primeira pintura é a principal iconografi a da infância 
de Santa Teresa de Ávila, que foi muito replicada em gravuras 
barrocas. Trata-se da fuga de Teresa e seu irmão Rodrigo quando 
crianças, que fugiram da sua moradia em Ávila na Espanha, 
para serem mártires na terra dos mouros, porém, no meio do 
caminho, foram resgatados pelo seu tio. Na cena, aparece o tio 
14. GALLE, Cornelius & COLLAERT, Adriaen. Vita S. Virginis Teresiæ a Iesu Ordinis Carmelitarum 

Excalceatorum piæ restauratricis. In: MISCELÂNEA devocional ascético-mística. S.l.: s.r., c. 1600. 
Disponível em: <http://purl.pt/6368/1/index.html#/1/html>. Acesso em: 16 abr. 2019.

Leitura 
Iconográfica da 

Vida de Santa 
Teresa de Jesus
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de Teresa montando um cavalo, erguendo o jovem Rodrigo 
do chão, e a pequena Teresa está ao lado dos dois. Também, 
existe um homem e um cachorro que deveriam estar caçando, 
demonstrando que Teresa e o irmão já estariam na fl oresta 
longe de casa, pois existem algumas árvores na paisagem. Todos 
da cena estão com roupas de pessoas nobres, confi rmando 
a posição prestigiada da família de Teresa, os Cepeda y 
Ahumada, uma das casas mais importantes da cidade de Ávila.

Em sua autobiografi a, intitulada Livro da Vida, Teresa 
narra que era muito próxima a seu irmão Rodrigo, apenas quatro 
anos mais velho que ela e que, por conta dessa proximidade, 
sempre brincavam juntos. Na infância, ambos admiravam a 
ideia de se sacrifi car pela Igreja, pois escutavam romances de 
cavaleiros cristãos ou histórias de vida de santos mártires que 
morriam a favor da Igreja. Essa é uma mentalidade da sociedade 
espanhola do século XVI, que ainda possuía um vasto imaginário 
medieval, tanto devido às Cruzadas que vivenciou, como às 
mudanças ocorridas após a Reforma Protestante (em 1517), que 
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Fig. 3. Pinturas sobre o arcaz 
da sacristia [nº 1 ao nº4], 
Convento de Santa Teresa, 
Salvador, Bahia, Brasil.
Fonte: acervo pessoal, 
Roberta B. Orazem, 2009.
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culminaram na Contrarreforma da Igreja Católica (1545-1563).
A cena iconográfi ca de Teresa com Rodrigo tenta 

demonstrar que desde pequena ela já tinha virtudes santas, 
pois desejava ser uma mártir. Sobre Rodrigo, este foi à América 
espanhola desbravar a região do Rio da Prata e morreu no 
Equador, lutando contra os índios, a favor da Coroa Espanhola e 
da Igreja Católica15.

Segue o trecho sobre o tema da iconografi a:
Nem os meus irmãos nem nada me desajudavam a servir a Deus. 
Embora a todos os irmãos amasse a eles e eles a mim, tinha um, 
quase da minha ida de, meu predileto; juntos líamos um para o 
outro as vidas dos Santos. Como via os martírios que por Deus 
passavam as Santas, parecia-me muito barato compravam o gozo 
de Deus e muito desejava eu morrer igual a elas; não que o amor 
a isso me levasse, mas por gozar tão rápido os grandes bens que, 
diziam os livros, havia no céu. Junto com esse irmão em que falei 
procurávamos descobrir os meios para tal fi m. Combinámos ir 
para a terra dos Mouros; lá, por amor de Deus, rogaríamos que 
nos degolasse; e, parece-me, se algum meio descobríssemos, o 
Senhor nos daria ânimo, embora em idade tão tenra; o maior 
impedimento que se nos antolhava era a existência dos nossos 
pais. Muito nos espantava a afi rmação contida nos livros: glória 
ou castigo seriam para sempre.16

Na série de gravuras de Cornelius Galle e Adriaen Collaert 
sobre a vida de Santa Teresa, de 1613, essa iconografi a de 
Teresa junto a Rodrigo corresponde à gravura número 3, e sua 
composição é um pouco parecida com a da pintura do convento 
de Salvador, mas com alguns elementos distintos.

A segunda pintura do convento da Bahia é a iconografi a 
inspirada na verdadeira efígie de Santa Teresa de Ávila, isto é, 
de sua imagem de vulto mais famosa. Na pintura, Teresa está no 
interior de uma cela religiosa de um convento, ajoelhada, com 
as mãos em oração, diante de um altar, com a vestimenta de 
monja carmelita descalça. No altar, está uma cruz com o Cristo e, 
acima do altar, está a Pomba do Espírito Santo que irradia raios 
de luz. Ambos os símbolos são referentes ao principal atributo 
sobrenatural de Santa Teresa – o misticismo, ou seja, a capacidade 
que ela tinha de ver a Deus através de uma vida contemplativa.

Na segunda cena da pintura do convento de Salvador, 
15. “Posteriormente se embarcó Rodrigo de Cepeda, el segundo hermano de Teresa el 3 de agosto 

de 1.535, uniéndose a la brillante expedición del Adelantado D. Pedro de Mendoza con destino al 
Rió de la Plata; en ella se contaron treinta y dos mayorazgos, zarpó del puerto de Sevilla el 24 
de agosto, acompañó a Juan de Ayolas a la región de Xarayes, atravesó la cordillera andina, para 
morir gloriosamente años después, luchando contra los araucanos el 10 de agosto de 1.557”. 
Oscar Tobar Gómez Home Page. Disponível em: <http://www.rtspecialties.com/tobar/conex1/
ostogo/cepyahu.htm>. Acesso em: 12 abr. 2019.

16. TERESA DE JESUS, Santa. Vida de Santa Teresa de Jesus escrita por ela própria. São Paulo: 
Edições Loyola, 1998, p. 12.
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também há uma frase no altar que diz: “aut pati aut mori” – 
“ou padecer ou morrer”, que é o emblema principal de Teresa, 
signifi cando sua entrega sacrifi cada ou martirizada, assim como 
o Cristo fez em sofrimento na Cruz ou como os sacrifícios que os 
cristãos realizaram a favor da Igreja. Esse exagero ou dramatização 
da frase alude à teatralização do Barroco.

Na série de gravuras de Galle e Collaert essa iconografi a 
da verdadeira efígie corresponde à gravura número 2, e a 
composição apresenta semelhanças com a pintura do convento, 
apesar da modifi cação de alguns de seus elementos. Isso porque 
a segunda pintura do convento de Salvador mostra Teresa ainda 
jovem, porém, a verdadeira efígie é inspirada em um retrato 
feito de Teresa em idade mais adulta, pintado em 1576 pelo 
frei carmelita João da Miséria e replicado em gravuras barrocas 
europeias, como exemplo, na gravura de Hyeronimus Vierix do 
início do século XVI17.

Em outras gravuras barrocas com a mesma iconografi a da 
verdadeira efígie do século XVI, alguns gravadores representaram 
Teresa em cena semelhante à pintura do convento da Bahia, com 
feição jovial e diante ao altar em oração e ajoelhada. Por exemplo, 
na gravura de Claude Mellan de 166118. Talvez os artistas tenham 
mesclado duas iconografi as em uma só gravura. De fato, há outra 
referência no Livro da Vida bem semelhante, em que Teresa estava 
em idade jovem, ainda como noviça, numa cela do convento 
e teve a visão da Pomba do Espírito Santo e, por conta desse 
episódio, a jovem monja decidiu entrar para a Ordem do Carmo. 
Esse episódio é chamado de primeira conversão de Santa Teresa.

Na terceira pintura do convento de Salvador, a iconografi a 
é semelhante à pintura anterior, porém trata-se de outra cena 
mística da Santa carmelita: Teresa está escrevendo em sua cela 
dentro de um convento e, repentinamente, chega a Pomba 
do Espírito Santo e a religiosa entra em êxtase, isto é, tem um 
arroubo espiritual.

Santa Teresa teve uma vida mística ou contemplativa, 
pois fi cava isolada em cela conventual, em oração, meditando, 
jejuando e escrevendo. Nesses momentos costumava ter visões 
divinas, principalmente do Espírito Santo, e essas eram chamadas 
de êxtase:

Quisera eu saber declarar [...] a diferença entre a união e o 
que chamam arroubo ou elevação, ou voo do espírito, ou 
arrebatamento, que tudo é um só. Digo que todos esses nomes 
diferentes signifi cam uma única coisa, que também se chama 
êxtase [...].19

17. British Museum. Disponível em: <https://www.britishmuseum.org/research.aspx>. Acesso em: 12 
abr. 2019.

18. British Museum. Disponível em: <https://www.britishmuseum.org/research.aspx>. Acesso em: 14 
abr. 2019.

19.  TERESA DE JESUS, Santa. Vida de Santa Teresa..., op. cit., p. 106.
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A iconografi a da terceira pintura do convento é a Primeira 
Conversão de Santa Teresa, baseada na passagem já mencionada 
anteriormente. Não existe essa iconografi a na série de gravuras 
de Galle e Collaert, porém é uma imagem que foi muito replicada 
em gravuras e pinturas barrocas europeias seiscentistas.

A quarta pintura do Convento de Salvador é mais uma 
das cenas místicas da vida da Santa, que é a união espiritual de 
Teresa com Jesus. O principal símbolo dessa imagem é o cravo, 
que é um dos pregos da cruz que fez a chaga em Jesus. Dentro de 
um ambiente de convento e envolvidos por elementos angelicais, 
está Jesus Ressuscitado que segura a mão de Teresa. Entre ambas 
as mãos da santa está fi ncado um cravo, provocando uma chaga. 
Simbolicamente, essa é a garantia de Jesus do matrimônio espiritual 
e, além disso, essa representação demonstra que Teresa sentiu a 
mesma dor da crucifi cação de Cristo num momento de êxtase.

Essa pintura tem referência direta com a gravura nº 13 da 
mencionada série de gravuras de 1613, onde o Cristo Ressuscitado 
segura a mão da Santa e faz um gesto de que vai fi ncar o cravo 
para fazer as chagas em Teresa, dizendo: “Em seguida, como 
verdadeira esposa, zelarás pela minha honra” (Deinceps ut vera 
sponsa meum zelabis honorem). Essa passagem está registrada no 
Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus, e essa iconografi a também 
representa um dos Passos da Paixão do Cristo.

A quinta pintura do convento de Salvador tem relação 
direta com o mesmo tema da pintura anterior, isto é, trata-se de 
uma das cenas do casamento místico de Santa Teresa com Jesus 
Cristo. Nessa nova cena, Jesus Cristo aparece apontando o braço 
e a mão esquerda para Santa Teresa, em meio a um ambiente 
celestial (anjos, nuvens, e o próprio Deus), apresentando um 
papel escrito com a seguinte frase: “Esta, que deste a mim, Deus 
meu” (Hanc, quam mihi dedisti, tibi Deo). A iconografi a da 
pintura também faz alusão à Santíssima Trindade, pois, além da 
imagem de Deus (fi gura de um homem mais velho com cabelos 
brancos sobre as nuvens) e de Jesus Cristo (homem jovem de pé), 
há a imagem do Espírito Santo, em meio às nuvens, irradiando 
luz e próximo a Deus. Na série de gravuras da Santa de 1613, não 
há imagem que corresponda a essa iconografi a específi ca e nem 
encontramos referências dessa cena em outras gravuras europeias 
do século XVII.

Na sexta pintura da igreja conventual de Salvador, 
Teresa tem a visão mística da Santíssima Trindade, dentro 
de um ambiente conventual: Deus (um homem velho com 
barba branca sobre as nuvens), Espírito Santo (a luz clara que 
irradia a cena) e Jesus (homem jovem sem camisa). Aparecem, 
ainda, alguns anjinhos e nuvens na cena. Cristo surge com 
os atributos de um dos Passos da Paixão – ele é o Jesus 
Ressuscitado. Essa cena é a revelação do mistério da Santíssima 
Trindade, que foi mencionada por Teresa em seu Livro da Vida:
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Estando uma vez a rezar o salmo ‘Quicumque vult’, deu-me o 
Senhor a entender a maneira pela qual era um só Deus em três 
pessoas; tão claro que muito me espantei e muito me consolei. 
Fez-me imenso proveito para conhecer melhor a grandeza de 
Deus e suas maravilhas; e quando penso ou quando se trata da 
Santíssima Trindade, parece-me que entendo como pode ser, e 
dá-me grande alegria.20

Essa iconografi a da visão de Teresa da Santíssima Trindade 
foi bastante replicada em gravuras barrocas europeias. Na série 
de Cornelius Galle e Adriaen Collaert, essa cena condiz com a 
gravura número 11, onde há a seguinte frase na imagem: “Veja, ó 
Filha, os bens que se perde o pecador” (Vide fi lia, quibus bonis se 
priuent peccatores).

Na sétima pintura do convento de Salvador, a iconografi a 
é uma das mais emblemáticas da vida mística da carmelita 
descalça, trata-se do êxtase maior ou transverberação de 
Santa Teresa. A monja está na cela do convento quando, 
repentinamente, surge um anjo que lança uma fl echa em direção 
a seu coração enquanto outro anjo a segura por trás, em meio a 
vários outros anjos. Existe um anjo à direita e outro à esquerda 
da pintura, e cada um está segurando um instrumento musical.

A transverberação foi descrita por Santa Teresa em seu 
Livro da Vida, momento concebido em 1562 no Convento da 

20. Idem, p. 255.
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Fig. 4. Pinturas do arcaz da 
sacristia [nº 5 ao nº8],
Convento de Santa Teresa, 
Salvador, Bahia, Brasil.
Fonte: acervo pessoal, 
Roberta B. Orazem, 2009.
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Encarnação em Ávila:
Quis o Senhor conceder-me algumas vezes esta visão: via um 
anjo perto de mim ao lado esquerdo, em forma corporal [...]. Não 
era grande, antes pequeno, muito belo, e o rosto tão incendido 
que parecia ser dois anjos mais elevados – desses que parecem 
abrasar-se todos. Deve ser dos chamados querubins, pois os 
nomes não me disseram [...]. Vi-lhe nas mãos um grande dardo 
de ouro e na ponta da arma pareceu-me ver um pouco de fogo. E 
parecia que me enfi ava pelo coração algumas vezes e me chegava 
até as entranhas. Ao tirá-lo, cuidava eu que as levava comigo e 
me deixava toda abrasada, num grande amor de Deus. A dor era 
tão forte que me fazia soltar gemidos; e tão excessiva a suavidade 
que me deixava aquela dor infi nita, que não podia desejar que 
me deixasse nem se contenta a alma com menos de que Deus. 
Não é dor corporal, mas espiritual, embora o corpo não deixe de 
ter participação e grande.21

Na série de gravuras de Galle e Collaert, a transverberação 
corresponde à gravura número 8. Esta tem uma semelhança com 
a iconografi a da pintura do convento de Salvador, pois há um 
anjo que lança a fl echa e outro anjo que segura a Santa, mas não 
são imagens idênticas.

Na oitava pintura do convento de Santa Teresa de Salvador, 
há a iconografi a da visão mística de Santa Teresa do Cristo da 
coluna. Na cena, Teresa está dentro de uma igreja e observa o 
Cristo da coluna saindo por trás de uma das pilastras da capela. 
Essa iconografi a faz alusão aos Passos da Paixão, que foram 
registrados em seu Livro da Vida:

Quase sempre me representava o Senhor ressuscitado, que via 
na Hóstia. Algumas vezes, contudo, para me dar esforço se eu 
estava em tribulações, mostrava-me as chagas; e de outras me 
aparecia na cruz: raramente no Horto e com a coroa de espinhos; 
algumas vezes também levando a cruz – para, como digo, acudir 
necessidades minhas e de outras pessoas. Vinha sempre, porém, 
com a carne glorifi cada.22

A cena é o momento em que a monja carmelita fazia 
orações pela boa saúde de seu parente Pedro Mejia:

Nesse estado fui a uma ermida bem isolada, que as temos neste 
mosteiro e estando numa delas onde há a imagem de Cristo na 
Coluna, suplicando-lhe que me fi zesse aquela mercê, ouvi que 
falava uma voz muito suave como um cicio. Arrepiei-me toda, 
pois me fez temor e quisera entender o que me dizia; mas não 
pude e em breve se acabou.23

21. Idem, p. 171.
22. Idem, p. 167.
23. Idem, p. 246.
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Na série de gravuras de Galle e Collaert, a iconografi a da 
visão do Cristo da coluna corresponde à gravura número 6. Esta 
se distingue da iconografi a da pintura do convento de Salvador, 
porque Teresa está diante de um altar, mas admirando um quadro 
com a imagem do Ecce Homo.

Na nona pintura do convento de Salvador, a iconografi a 
mostra a visão de Santa Teresa do Cristo Morto nos braços de Deus e 
de um anjo24. Esta cena se passa na presença de São João da Cruz e de 
mais uma religiosa carmelita descalça. São João da Cruz parece estar 
contando o episódio para as duas religiosas, no momento em que o 
Cristo surge em meio às nuvens. Essa iconografi a é uma variação da 
visão da Pietá, um dos Passos da Paixão do Cristo, ou seja, do momento 
em que Nossa Senhora tomou o Cristo morto em seus braços. Na 
pintura do convento de Salvador, parece que a cena faz parte da vida 
de São João da Cruz, mas esse episódio foi narrado pela própria Teresa 
de Jesus em seu livro Contas de Consciência. Segue o trecho:

O mesmo Senhor, por visão intelectual, tão grande que quase 
parecia imaginação, se colocou em seus braços a maneira como 
se pinta a Quinta Angústia [dos Passos da Paixão]. Causou-me 
um grande temor esta visão, porque era muito evidente e tão 
próxima a mim, que me fez pensar se era ilusão. Disse a mim: não 
te espantes com isto, que com maior união, sem comparação, está 
meu Pai com sua alma.25

24. Essa mesma cena também está pintada de forma idêntica em outro local no convento de Santa 
Teresa da Bahia, num quadro na igreja conventual, acima de uma porta que dá acesso à sacristia.

25. MARTÍN, María José Pinilla. Iconografía de Santa Teresa de Jesús. Valladolid: Universidad de 
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Fig. 5. Pinturas do arcaz da 
sacristia [nº 9 ao nº12],
Convento de Santa Teresa, 
Salvador, Bahia, Brasil.
Fonte: acervo pessoal, 
Roberta B. Orazem, 2009.
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María José Pinilla Martín mostrou que em gravuras 
barrocas europeias do século XVII essa cena da Pietá tem diversas 
variações na iconografi a de Santa Teresa de Ávila: algumas vezes, 
Teresa vê o Cristo nos braços de Nossa Senhora, outras vezes, 
Teresa é quem está segurando o próprio Cristo, enquanto em 
outras a Santa tem a mesma visão da pintura do convento de 
Salvador, com Deus segurando Jesus em seus braços na presença 
de anjos. Nessas gravuras, a visão ora é da Santa carmelita ora 
de São João da Cruz e Teresa26. Na série de gravuras de Galle 
e Collaert, de 1613, não há gravura que corresponda a essa 
iconografi a.

Na décima pintura do convento de Salvador, a iconografi a 
remete à visão que Santa Teresa teve dos padres da Companhia 
de Jesus, mortos em martírio. O Pe. Inácio de Azevedo, jesuíta 
que morreu em martírio, está em destaque na imagem, com 
vestimenta religiosa preta e segurando um livro. Teresa está 
sentada, lendo um livro e admirando os jesuítas, que estão sobre 
as nuvens e sendo coroados por um anjo.

Em seu Livro da Vida, Teresa contou que sempre admirou 
a postura religiosa dos Inacianos, pois teve alguns conselheiros 
e confessores espirituais que eram jesuítas. Para ela, esses eram 
a prova da verdadeira santidade: “vejo que tudo foi para meu 
bem maior, para que eu conhecesse e tratasse com gente tão santa 
como a da Companhia de Jesus”. Ela os admirava pela postura 
de missionários do Cristo. A Reforma do Carmo descalço foi 
baseada em alguns princípios religiosos da Companhia de Jesus, 
no tocante ao ideal de oração, escrito por Inácio de Loyola (1491-
1556), e ao combate aos hereges em defesa da Contrarreforma 
Tridentina. Inácio de Loyola foi fundador da Companhia de 
Jesus, também era espanhol e foi contemporâneo de Teresa.

Entretanto, a iconografi a da pintura do convento de 
Salvador alude a uma passagem específi ca da vida de Santa Teresa:

No ano de 1570 o navio São Jaime partiu do porto rumo 
ao Brasil levando a bordo 80 pessoas, entre eles, 40 jesuítas 
[portugueses e espanhóis] com uma missão evangelizadora. 
A embarcação foi assaltada por uma frota de cinco barcos, 
dirigida pelo corsário huguenote Jacques Sourie. O sacerdote 
jesuíta português Inácio de Azevedo e seus companheiros se 
entregaram ao martírio no barco. O mártir Francisco Pérez de 
Godoy, dirigido espiritualmente por Baltasar Álvarez, confessor 
de Teresa de Jesus, era parente da santa por ramo paterno. No 
mesmo momento do martírio, Teresa teve uma revelação sobre 
o mesmo: viu subir ao céu as almas dos jesuítas e, entre elas, 
distinguiu a de seu parente.27

Valladolid, 2013, p. 735.
26. Idem, p. 735-736.
27. Idem, p. 742.
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Na décima primeira pintura do convento de Santa Teresa 
da Bahia, a iconografi a representa Santa Teresa tendo a visão 
de soldados espanhóis cristãos lutando contra os mulçumanos, 
chamados de mouros. Essa é uma iconografi a rara no Brasil da 
vida de Santa Teresa, de difícil identifi cação nos livros escritos 
por Teresa ou nas gravuras ofi ciais da Santa. A única referência 
ofi cial que encontramos trata-se da iconografi a já mencionada 
anteriormente, da fuga de Teresa e Rodrigo para a terra dos 
mouros durante a infância.

Segundo o que captamos na tese de María José Pinilla 
Martín28, após a morte de Teresa alguns religiosos carmelitas, 
responsáveis por seu processo de beatifi cação e encomenda das 
gravuras, não divulgaram algumas cenas da vida da Santa, por 
serem polêmicas ou proibidas, e uma das omissões foi justamente 
a visão dos espanhóis lutando contra os mouros. Porém, esse 
imaginário da cultura medieval foi bastante cultuado nas festas 
barrocas espanholas, e era comum que os espanhóis revivessem 
cenas da guerra contra os mouros. Essa mentalidade do século XVI 
estava bastante relacionada ao pensamento da Contrarreforma, 
fazendo parte do contexto da colonização e conversão religiosa 
de outros povos.

Na décima segunda pintura do convento de Santa Teresa 
da Bahia, a iconografi a representa Santa Teresa como andarilha, 
acompanhada de algumas monjas carmelitas, viajando para 
fundarem conventos descalços femininos pela Espanha. Na cena, 
a madre Teresa (à frente e com o corpo mais exposto) e mais três 
religiosas descalças (ao redor de Teresa, com as cabeças voltadas 
para a Santa) estão sendo levadas em uma charrete, que está 
sendo empurrada por dois cavalos e um cavaleiro montado em 
cada animal. O cenário é campestre, com algumas árvores, como 
se eles estivessem numa fl oresta.

Santa Teresa de Ávila foi uma incansável viajante pela 
Espanha em sua vida religiosa. Para fundar e administrar os 
conventos descalços percorria muitos quilômetros de Norte a 
Sul pela península ibérica, sempre acompanhada de religiosas 
e saindo de um convento para outro. Essas viagens foram 
registradas com detalhes em seus livros autobiográfi cos, mas, 
principalmente, no Livro das Fundações29. Frei Diego de Yepes 
(1530-1613), da Ordem de São Jerônimo, consultor espiritual e 
amigo de Teresa, escreveu no século XVI que a monja carmelita 
era ao mesmo tempo feminina, inquieta e também andarilha30. 
28. Idem, p. 138; p. 197; p. 153; p. 299; p. 306-307.
29. Com a permissão de religiosos superiores e de políticos, e com o patrocínio de nobres da 

sociedade espanhola, o intuito foi criar o maior número de conventos de descalços para levar as 
ideias contemplativas a todos, por mais simples que fossem essas casas religiosas. Durante a 
Reforma, Teresa fundou alguns conventos das carmelitas descalças em Ávila, Medina, Malagón, 
Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba, Segóvia, Beas, Sevilha, Villanueva del Jarama, 
Palencia, Soria e Burgos na Espanha.

30. SANTOS, Luciana Lopes dos Santos. “Fémina, Inquieta y Andariega”: valores e símbolos da 
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Este seria, então, um apelido carinhoso para a religiosa.
Na série de gravuras de Galle e Collaert, no entanto, não há 

gravura que corresponda a essa mesma iconografi a de andarilha, 
contudo essa imagem foi replicada em diversas outras gravuras 
barrocas que retratam a Santa como a grande Reformadora da 
Ordem do Carmo e criadora dos descalços.

Na décima terceira pintura do convento de Santa Teresa da 
Bahia, a iconografi a representa o milagre de Santa Teresa durante 
a missa em uma igreja. Teresa está de joelhos e com a boca 
aberta, e ela espera a hóstia. O padre é São Pedro de Alcântara 
(1499-1562), frade franciscano, que está vestido com a roupa de 
sacerdote. Ele tenta entregar a hóstia, mas esta voa em direção à 
boca da carmelita. Ao lado de Teresa estão mais dois religiosos 
carmelitas, observando o milagre.

São Pedro de Alcântara foi um religioso da Ordem de São 
Francisco, que foi conselheiro e confessor espiritual de Teresa e a 
ajudou e apoiou a fundação de alguns conventos dos carmelitas 
descalços. No século XVI, ele havia realizado uma Reforma 
na Ordem Franciscana, criando a vertente dos capuchos em 
Portugal e Espanha, um tipo de regra mais restrita e rígida para os 
franciscanos. Essa foi realmente uma época de grandes mudanças 
na Igreja, com a Reforma Protestante, as ordens religiosas trataram 
de renovar e austerizar seus princípios de vida monástica, com 
base na Contrarreforma da Igreja. Sobre a iconografi a da cena 
de comunhão de Teresa: “Um dia, ao comungar, a sagrada hóstia 
voou da mão do padre diretamente para a boca de Santa Teresa”31 

Na série de gravuras de Cornelius Galle e Adriaen Collaert, 
não há gravura que corresponda a essa mesma iconografi a do 
milagre da hóstia. Essa iconografi a também é rara em pinturas 
barrocas no Brasil, porém, há uma pintura muito semelhante 
no teto da sacristia da igreja do Ordem Terceira do Carmo de 
São Cristóvão, no estado de Sergipe, no litoral ao norte da Bahia. 
Só é possível confi rmar essa iconografi a de Teresa comungando 
com São Pedro de Alcântara porque ela foi replicada em pinturas 
barrocas de Santa Teresa D’Ávila, a exemplo do quadro de Juan 
Martín Cabezalero (c. 1670), que está no Museu Lázaro Galdiano, 
em Madri.

Na décima quarta pintura do convento de Santa Teresa 
de Salvador, a iconografi a é muito semelhante a outras pinturas 
cuja temática mística envolve Santa Teresa e a Pomba do Espírito 
Santo. Porém, aquela é a iconografi a da inspiração da Pomba do 
Espírito Santo para o ofício de escritora. Na cena, Teresa está 
sentada escrevendo um livro numa cela de convento, segurando 

literatura cavalheiresca nos escritos de Santa Teresa de Jesus (1515-1582). Porto Alegre: UFRGS, 
2006.

31. SILVA-NIGRA, Dom Clemente da. Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia. Rio de 
Janeiro: Agir, 1972, p. 40.
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uma caneta de pena.
Tanto o livro quanto a caneta de pena são atributos 

simbólicos da Santa carmelita como doutora da Igreja. Teresa de 
Jesus teve diversos livros publicados, sua linguagem era típica do 
Barroco, em textos autobiográfi cos e de temas místicos. Ela foi 
patrocinada por nobres da sociedade espanhola e orientada por 
confessores espirituais e afi rmava que a inspiração para escrever 
não vinha dela, mas sim do Espírito Santo. A pintura da igreja de 
Salvador foi baseada na seguinte passagem, contada a partir da 
visão de uma freira, amiga de Teresa à época:

A Santa Madre Teresa escrevia as moradas e, entrando eu 
numa noite em sua cela, para dar-lhe um recado, vi que tinha 
diante de si uma folha quase em branco. Tirou os óculos para 
ouvir o recado, e imediatamente entrou em êxtase, e perante o 
arroubamento fi quei junto dela, cheia de admiração. Terminado 
o êxtase, eu também voltei a mim, e vi que o papel em branco 
estava todo escrito com a letra da Santa, que, querendo encobrir 
tal favor, lançou logo o caderno em uma caixa.32

32. Idem, p. 40.
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Fig. 6. Pinturas do arcaz 
da sacristia [nº 13 a nº16], 
Convento de Santa Teresa, 
Salvador, Bahia, Brasil.
Fonte: acervo pessoal, 
Roberta B. Orazem, 2009.
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Na série de gravuras de Galle e Collaert, a iconografi a do 
convento de Salvador tem relação direta com a gravura número 
23. Nesta, há a seguinte frase sobre a cena: “os raios de luz 
divina, de repente, ofuscados pelo Espírito Santo, inspiraram a 
escrita de cinco livros, com a ajuda da aprendizagem celestial e 
do recrutador de fertilização, que foram escritos em diferentes 
maneiras no idioma: espanhol, francês, italiano, polonês, e um 
sem língua defi nida” (Divinae lucis radijs repentè obumbrata, a 
Spiritu Sancto, infusa coelitus scientiâ mentem imbuitur: libros 
quinqz coelesti eruditione foecundos conscribit, qui vario idiomate, 
Hispano, Gallo, Italo, Polono, et alijs circumferentur).

Na décima quinta pintura do convento de Santa Teresa da 
Bahia, a iconografi a representa mais um episódio do casamento 
místico de Teresa com o Cristo, sendo a cena da troca ou entrega 
espiritual de ambos. Jesus entrega uma cruz para Teresa e a monja 
oferece um colar de terço para o Cristo. Portanto, há uma partilha 
simbólica de objetos religiosos. Já no Livro da Vida de Teresa de 
Jesus, essa passagem foi registrada do seguinte modo:

Sua Majestade tem-me dito muitas vezes estas palavras, mostras 
do meu grande amor: Já és minha e Eu sou teu. As que eu sempre 
lhe costumo dizer, e segundo me parece as digo com verdade, são 
estas: Que se me dá a mim, Senhor, de mim, senão de Vós? São 
para mim estas palavras e presentes de tão grandíssima confusão 
quando me lembro a que sou, que, como creio já ter dito outras 
vezes e agora o digo algumas a meu confessor, é preciso mais 
ânimo, me parece, para receber estas mercês, do que para passar 
grandíssimos trabalhos.33

Na série hagiográfi ca de Teresa produzida por Cornelius 
Galle e Adriaen Collaert em 1613, não foi possível encontrar 
gravura idêntica a aquela iconografi a da pintura do convento. 
Porém, na gravura número 10 daquela série, Cristo Ressuscitado 
aparece para a monja carmelita descalça dizendo: “Filha, és toda 
minha, e eu sou todo teu” (Filia, iam tota mea es, et ego totus 
tuus).

Na décima sexta e última pintura do arcaz do convento 
de Salvador há a iconografi a de Teresa intercedendo pela vida de 
seu sobrinho, fi lho de sua irmã. Em um ambiente externo, com 
árvores e ruínas de uma arquitetura religiosa, Teresa segura um 
bebê nos braços. Em frente a ela, está a irmã da monja carmelita, 
ajoelhada e com roupa amarela, e o cunhado de Teresa, que 
está em pé com roupa vermelha, ambos são os pais da criança.

Maria José Pinilla Martín conta que o salvamento do 
sobrinho de Teresa ocorreu durante as obras de construção 
do convento de São José em Ávila, primeira fundação descalça 

33. TERESA DE JESUS, Santa. Vida de Santa Teresa..., op. cit., p. 253.



71

implantada por Santa Teresa de Jesus. O sobrinho de Teresa, 
Gonzalo Ovalle, sofreu um acidente nas obras daquele mosteiro, 
pois um muro caiu sobre ele, e a monja intercedeu com um 
milagre, ressuscitando o sobrinho e salvando-o da morte. O 
episódio foi contado numa biografi a da monja carmelita escrita 
por frei Francisco Ribera34.

Na série da vida da Santa de 1613, a iconografi a da 
intercessão do sobrinho de Teresa está na gravura de número 15. 
Nesta, Teresa está segurando seu sobrinho diante de um altar, 
que está dentro do convento de São José em Ávila. Em frente à 
Santa está sua irmã, mãe do sobrinho, em oração. É uma imagem 
parecida com a pintura do convento de Salvador. Porém, a cena 
se passa em ambiente fechado; atrás da irmã de Teresa, está uma 
monja carmelita rezando; no fundo do convento, há o muro 
arruinado, que caiu sobre o sobrinho de Teresa, e um homem 
tenta consertá-lo.

Após as análises, podemos chegar à conclusão de que as 
pinturas da igreja do convento de Santa Teresa de Salvador 
foram produzidas com base nas cenas da vida de Santa Teresa 
de Ávila, mas que não foram totalmente copiadas ou inspiradas 
pela ou a partir da hagiografi a ofi cial da Santa, e sim de gravuras 
avulsas ou de trechos de livros escritos sobre e pela monja 
descalça. Outras séries de gravuras com iconografi as semelhantes 
foram produzidas no século XVII, porque foi o período, após 
sua morte, em que ela foi beatifi cada, e em que se produziram 
hagiografi as e biografi as para representar e detalhar seu modelo 
de santidade. A divulgação e reprodução de imagens barrocas foi 
uma característica da Contrarreforma da Igreja Romana, sendo 
material comum na evangelização de fi eis.

A escolha em representar Santa Teresa de forma tão 
diversifi cada e ampliada na sacristia de sua igreja atesta que os 
carmelitas descalços tinham bastante conhecimento para a época. 
Por serem pessoas religiosas e abastadas, certamente, tinham 
condições de adquirir livros e gravuras europeias através de 
encomendas. Essas informações eram transmitidas aos pintores 
que tinham como referência as gravuras e o conhecimento da 
vida da Santa.

Finalmente, todas as pinturas formam um conjunto 
consistente sobre a vida da santa carmelita espanhola, porque as 
representam em várias fases de sua vida (infância, juventude e 
vida adulta), com todos seus atributos simbólicos, com variedade 
e profundidade de um mesmo tema místico, ao lado de diversos 
personagens santos contemporâneos a ela, e representando 
imagens típicas da Contrarreforma espanhola. Todas as pinturas 

34. MARTÍN, María José Pinilla. Iconografía..., op. cit., p. 151-152.
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replicam o estilo do Barroco seiscentista, com curvas, movimentos, 
aparições místicas, conjunto de nuvens e de pequenos anjos. Essa 
representação da vida de Santa Teresa de Ávila constitui-se, desse 
modo, como uma das maiores e mais diversifi cadas existentes no 
Brasil.




